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ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Α' Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 1569 15/1/2021 για την 3/2021 συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/01/2021 και ώρα 18:30 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση καταστροφής κινητών 

αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν 

καμία αξία (κάδοι απορριμμάτων)

1 3/2021 Έγκριση καταστροφής κινητών 

αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν 

καμία αξία (κάδοι απορριμμάτων)

Αντικατάσταση ή μη μέλους και εκ νέου 

συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων συμβάσεων Γενικών 

Υπηρεσιών και Προμηθειών του 

N.4412/2016

2 4/2021 Αντικατάσταση μέλους και εκ νέου 

συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων συμβάσεων Γενικών 

Υπηρεσιών και Προμηθειών του 

N.4412/2016

Έγκριση ή μη ορισμού ανώτατου ποσού 

εξόδων κηδείας Δημάρχων και όσων 

κατείχαν το αξίωμα αυτό, καθώς και των εν 

ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου 

Αμαρουσίου, για το έτος 2021

3 5/2021 Έγκριση ορισμού ανώτατου ποσού εξόδων 

κηδείας Δημάρχων και όσων κατείχαν το 

αξίωμα αυτό, καθώς και των εν ενεργεία 

Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου 

Αμαρουσίου, για το έτος 2021

Έγκριση ή μη τροποποίησης 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Αμαρουσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. για την πράξη " 

Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες 

παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στον 

Δήμο Αμαρουσίου"

4 6/2021 Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. για την 

πράξη " Αναβάθμιση υποδομών στις 

οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες 

στον Δήμο Αμαρουσίου"

Λήψη απόφασης για ανανέωση 

συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε 

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού

5 7/2021 Λήψη απόφασης για ανανέωση 

συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε 

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 72/2020 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά: "Έγκριση ή μη τροποποίησης 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό 

Άρεως

6 8/2021 Έγκριση της υπ' αριθμ. 72/2020 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά: "Έγκριση ή μη τροποποίησης 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό 

Άρεως

Έγκριση ή μη τροποποίησης 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό 

Άρεως - πρόταση συμπληρωματικής 

οριζόντιας σήμανσης

7 9/2021 Έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων στην οδό Άρεως - πρόταση 

συμπληρωματικής οριζόντιας σήμανσης
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση διαδικασίας για την ανεύρεση 

ακινήτου κατάλληλου για την εγκατάσταση 

Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(ΣΜΑ) του Δήμου Αμαρουσίου, προς 

κάλυψη των αναγκών του στον τομέα της 

διαχείρισης απορριμμάτων

8 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη μίσθωσης  οικοπέδου - 

ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( ΣΜΑ ) του 

Δήμου Αμαρουσίου προς κάλυψη των 

αναγκών του στον τομέα της διαχείρισης 

απορριμμάτων

9 10/2021 Έγκριση μίσθωσης  οικοπέδου - ακινήτου 

για την εγκατάσταση Σταθμού 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( ΣΜΑ ) του 

Δήμου Αμαρουσίου προς κάλυψη των 

αναγκών του στον τομέα της διαχείρισης 

απορριμμάτων

H υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Σουλτάνα Παρασκευοπούλου
20/1/2021
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